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إىل يوم  ا  ي كث  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم تسليما  

 :الدين أّما بعد

من جمالس معهد علوم التأصيل وهو اجمللس الثاين من جمالس الكتاب الرابع  فهذا هو اجمللس الثامن عشر
وسبق يف الدرس املاضي وهو اجمللس األّول الكالم على  ، املقّرر يف هذا املعهد وهو منت ملعة االعتقاد

 أ  ، فنسأل اهلل جّل وعال بن قدامة رمحه اهللأاملصنِّف واملصنَّف وعلى طرف من املقّدمة اليت ذكرها 
 .يُعّلمنا ما ينفعنا وأ  ينفعنا مبا عّلمنا وأ  يزيدنا علما  

عتقاد ملصنفه موّفق الدين أيب حمّمد عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد بن قدامة ، كتاب ملعة اإل الكتاب وهذا
َتوّّف سنة عشرين وستم

ُ
من كالمه كما سبق يف الدرس  ئة وقد ذكرنا طرفا  ااملقدسي عليه رمحة اهلل امل

 .  ملاضيا

 (اْلَبِصيُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  ۖ  )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء بعد أ  ساق قوله جّل وعال:  -تعاىل  رمحه اهلل -مّث قال 
له األسماء )قال بعد ذلك:  ، أنه سيأيت الكالم على هذه اآلية ألنه سيكّررهابوقلنا ،  [11:الشورى]

 َوَما اأْلَْرضِ  يف  َوَما السََّماَواتِ  يف  َما َلهُ  ۞اْلَعْرِش اْستَ َوىَٰ الرَّمْحََُٰن َعَلى )الحسنى، والصفات العلى 
نَ ُهَما أحاط بكل شيء  [7-5طه:] (َوَأْخَفى السِّرَّ  يَ ْعَلمُ  فَِإنَّهُ  بِاْلَقْولِ  ََتَْهرْ  َوِإ  ۞ الث ََّرىَٰ  ََتْتَ  َوَما بَ ي ْ

يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ) علًما، وقهر كل مخلوق عزة وحكًما، ووسع كل شيء رحمة وعلًما
ا موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه  [111]طه: (َواَل ُيُِيطُوَ  بِِه ِعْلم 

  –صلى اهلل عليه وسلم  -الكريم 

فقال عليه  ، من القواعد اليت ينطلق فيها السلف يف باب األمساء والصفات هذا املوضع تضمن مجال  
 رمحة اهلل:
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)َولِلَِّه قوله تعاىل:  -رمحه اهلل  -املقام الذي قّرره املصنِّف  ا، وقد دّل على هذ له األسماء الحسنى
)َلُه اأْلَمْسَاءُ وقوله تبارك وتعاىل:  ( )فَ َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسََنَٰ وقوله جّل وعال:  ( اأْلَمْسَاُء احلُْْسََنَٰ فَاْدُعوُه ِِبَا

 -أ  الّنيّب  -رضي اهلل عنه  -وما خّرجه الشيخا  يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة ،  ( احلُْْسََنَٰ 
وهذا أمر ال ،  من أحصاها دخل اجلّنة[ ]إّ  هلل تسعة وتسعني امسا  قال:  -صلى اهلل عليه وسلم 

ارك وتعاىل عند اء اهلل تعاىل لكن اإلشكال يف إثبات صفات الّرب تبيف إثبات أمسأي إشكال فيه 
، املعتزلة  الطوائف املخالفة ألهل السنة واجلماعة فاجلهمية أنكرت األمساء والصفات كما هو معلوم

 ، وأهل السنة أثبتوا األمساء وأثبتوا الصفات، أثبتوا أمساء حمضة هي أعالم حمضة ال وصف فيها 
، وما الّدليل على أ  اهلل  لعلىواملصّنف هنا ذكر األمساء احلسَن وّف كل اسم صفة وذكر الصفات ا

؟ الدليل ما رواه البخاري يف صحيحه يف قصة الرجل الذي كا  يقرأ )قل هو  صفات  تبارك وتعاىل له 
إهنا ]فقوله  ، [إهنا صفة الرمحن وإين أحبها]قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل أحد( وملّا سأله النيّب 

 ، ، واملفرد إذا ُأضيف يدّل على العموم محن ، مفرد مضافضيف إىل الر أُ صفة هنا مفرد  [صفة الرمحن
مل يلد ومل يولد  ۞اهلل الّصمد  ۞)قل هو اهلل أحد وهذه السورة تضّمنت صفات الرّب جّل وعال 

فهذا هو الّدليل الّداّل على أ  اهلل جّل وعال متصف بصفات الكمال  ومل يكن له كفوا أحد( ۞
 . هناا ه –رمحه اهلل  -على كما قّرر املصّنف واجلمال واجلالل وله الصفات ال

 مثّ ذكر الّدليل على بعض الصفات اليت ُُيتذى حذُوها فقال:

نَ ُهَما َوَما اأْلَْرضِ  يف  َوَما السََّماَواتِ  يف  َما َلهُ  ۞الرَّمْحََُٰن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىَٰ )  ۞ الث ََّرىَٰ  ََتْتَ  َوَما بَ ي ْ
مسألة  - تعاىل  رمحه اهلل -وسيذكر املصنف ،  [7-5]طه: (ِل فَِإنَُّه يَ ْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفىبِاْلَقوْ  ََتَْهرْ  َوِإ 

كما   أحاط بكل شيء علًمالكنه ذكر مجلة مما وصف اهلل به نفسه قال:  ، العلّو ويأيت الكالم عليها
)وََكاَ  اللَُّه ِبُكلِّ وكما قال جل وعال:  ا()َوَأَحاَط مبَا َلَدْيِهْم َوَأْحَصىَٰ ُكلَّ َشْيٍء َعَدد  قال جل وعال: 

يط ا(  قال بعد ذلك:  َشْيٍء حمِح
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 (اْْلَِبيُ  احلَِْكيمُ  َوُهوَ  ۖ  )َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه فإ  اهلل جل وعال قال:  وقهر كل مخلوق عزة وحكًما
وهذا كما يف قوله تبارك وتعاىل ،  وعلماً  رحمةً  ووسع كل شيء   )وهو العزيز احلكيم(وقال جّل وعال: 

ا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك(عن مالئكته:  وهذا كله ُيسّمى ،  )َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّمْحَة  َوِعْلم 
رمحه  قال ، قتبس املصنف رمحه اهلل تعاىل مجلة من النصوص وأوردها يف هذا املعَنأقتباس و بالتضمني واإل

،  فهذا دليل على ما ذكره آنفا )يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيُِيطُوَ  ِبِه ِعْلم ا(اهلل قوله تعاىل: 
 .عددا   وأحصى كل شيءٍ  علما   فاهلل جّل وعال هو الذي أحاط بكل شيءٍ 

 هذا الباب فقال:  مثّ ذكر املصّنف رمحه اهلل تعاىل مؤّكدا  

فالرّب جل جالله له  صوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريممو 
، له صفات اجلمال والكمال فهو موصوف بأي شيء؟ ال بالعقول وال بالكشف وال  الصفات العلى

ف اهلل صف به نفسه يف كتابه العظيم كما و أي بالذي وص ا:بالذوق وال باملألوف ال بل موصوف مب
  نبّيه الكرمي  اوعلى لس)الَّ يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بَ نْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه( كتابه بأنه العظيم فقال: جل وعال  

 لة منزلة القرآ .كما سيقرر ذلك املصنف يف ما ُيستقبل وأ  السنة يف هذا الباب منزَّ 

 قال رمحه اهلل بعد ذلك:

وكل ما جاء قال رمحه اهلل:  ، فاظ العمومل" هذه من أكل" ، بال استثناء أل  وكل ما جاء في القرآن
من صفات الرحمن، وجب اإليمان  -عليه الصالة والسالم-في القرآن أو صح عن المصطفى 

وما أشكل  ، ، والتشبيه والتمثيل ، وترك التعرض له بالرد والتأويل ، وتلقيه بالتسليم والقبول به
، ونجعل عهدته على  ، ونرد علمه إلى قائله عرض لمعناهمن ذلك وجب إثباته لفظًا، وترك الت

سبحانه -، الذين أثنى اهلل عليهم في كتابه المبين بقوله  ، اتِّباًعا لطريق الراسخين في العلم ناقله
وكل ما نا يقول: إىل آخر كالمه . ه ( الرَّاِسُخوَ  يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَ  آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َرب َِّناو ): -وتعالى

أو صّح عن المصطفى من آيات ونصوص الصفات واألمساء  في القرآن،  ستثناءأي بدو  إ،  جاء
إليه  ومل يقل: أو تواتر أل  التواتر مل يكن ُملتفتا   أو صحّ وهنا قال:  عليه السالم من صفات الرحمن
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على صحة احلديث وأما ،  دة على صحة النقلهدة والعمعند أئّمة السلف بل األصل عندهم والع
هذا ما قاله إال أهل البدع من اجلهمية والقدرية واملعتزلة كما نّص عليه  شرتاط أ  يكو  احلديث متواترا  إ

خذ من جهة ؤ أ  العلم إمنا يبهم الذين يقولو  اإلمام أبو املظفر السمعاين يف كتاب قواطع األدلّة فإهنم 
يد العلم وإذا نظرت يف كتب ائّمة السلف فإهنم ينّصو  على آلحاد فإهنا ال تفالتواتر وأما أحاديث ا

 الصّحة وال ينّصو  على التواتر. 

صلى اهلل  -، وكل ما صّح عن النيّب عن المصطفى عليه السالم من صفات الرحمن أو صحّ قال: 
قال:  ، شرتاط للتواتر فإ  أهل السّنة يؤمنو  به ويدينو  به ويعتقدو  ما تضّمنهإدو   -عليه وسلم 

، فال يرّدونه ال يرّدونه وال يستشكلونه على اإلطالق بل يسّلمو  ملا جاء يف   وتلّقيه بالتسليم والقبول
)فال ورّبك ال يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر  -صلى اهلل عليه وسلم  -كتاب اهلل وسنة رسوله 

يف  فما آمنٌ  -يه بالتسليم والقبول وال يعرتضو  عليه بل يقبلونه ويسّلمو  به ألنه قال هنا: وتلق بينهم(
وهؤالء الذين ركنوا إىل عقوهلم أو كشفهم أو ذوقهم تركوا التسليم للكتاب وللسّنة  -رخاطِ دينه كمُ 

 .وقّدموا العقل على النقل كل هذا حمض الباطل

أي أ  أهل السنة واجلماعة ال يعرتضو  لشبهات عقلية وهي اليت يسميها  وترك التعرض لهوقال: 
الذي  والتأويلوترك التعرض له بالرّد الذي هو اجلحود  ، ملتكلمو  باليقينيات بل يقبلوهنا ويسّلمو  ِباا

 جعلوه هو التنزيه وحقيقته التحريف أل  التأويل كما ذٌكر لك يف مسائل الدرس املاضي مل يكن معروفا  
قته أو تفسيه وأّما تسمية عند السلف وليس له معَن يف كالم العرب إاّل أنه رجوع الشيء إىل حقي

صطالح حادث جرى عليه كثي من األصوليني وهو صرف اللفظ عن إالتحريف بالتأويل فإ  هذا 
للموصوف فإما أ  يشبه اهلَل خبلقه أو  ، الذي هو جعل شبيهٍ  والتشبيهقال:  ، ظاهره إىل معَن غي مراد

من شّبه اهلل بخلقه كفر "ْلزاعي عليه رمحة اهلل: يشّبَه خلَقه به وكل هذا باطل وكما قال نعيم بن محّاد ا
ق املصنف بني التشبيه والتمثيل ، وهنا فرّ  والتمثيلقال:  ، "به نفسه كفر ومن جحد ما وصف اهلل

 الغالب فيههو أّما الّتمثيل فإّ  هذا به و  أل  التشبيه أعم فإ  التشبيه ال يلزم أ  يتكافأ فيه املشبَّه واملشبَّه
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ستعماالهتم فهم يشّبهو  اهلل إكالم العرب و   يف ستعماله يف غي هذا املعَن كما هو معلوم ويندر ا ،
تبارك وتعاىل وميثّلونه وأهل السّنة واجلماعة طريقتهم بني هاتني الطريقتني فلم خيوضوا يف الّتأويل اّلذي 

بل أثبتوا الّصفات هلل تعاىل لصفات املخلوقات  ألبسوه ثوب الّتنزيه ومل جيعلوا إثباهتم للّصفات مشاِبا  
وترك التعّرض ملعناه  ونّزهوه عن الّتشبيه والّتمثيل قال رمحه اهلل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا  

عّقب فيه املصّنف رمحه اهلل وما أشرت لك يف الليلة املاضية وسبب وهذا هو املوضع األّول اّلذي تُ 
ّ  أهل السّنة واجلماعة إهذا القول إىل قول املفّوضة فقالوا ستشكاله أّ  طائفة من أهل العلم أرجعوا إ

عدم العلم باملعَن فإنّه قول املفّوضة قول  يؤمنو  بالّلفظ ويؤمنو  باملعَن وأّما عدم التعّرض للمعَن أو
ّناس األنبياء والّرسل فيما نقلوه إىل ال هم اّلذين جيّهلو و  يليعّّب عنهم بأهل الّتجه نأهل الّتفويض اّلذي

وما  :الحظ انّه قال؟ أبو حمّمد بن قدامة يقول مبذهب الّتفويض هل ف، أهّنم نقلوا أشياء ال معَن هلا
إىل نظر املكّلف ال أّ  كّل نصوص ، أي أمّنا ظّن أنّه مشكل بالّنسبة إىل نظر العبد  ،أشكل من ذلك

و أل راجع إىل اجملتهد نفسه الّصفات فيها إشكال وإمّنا قد يقع نوع شبهة أو نوع إشكال وهذا اإلشكا
يقول أّ  ما أشكل من ذلك أي  وال إىل مجيع أفراد األّمة فهوإىل سامع ذلك النّص ال إىل النّص نفسه 

هكذا يقول رمحه اهلل تعاىل فهذا أوهم أنّه رمحه اهلل يقول بقول  ما وقع فيه اإلشكال وجب إثباته لفظا  
مجيع نصوص الّصفات بل كالمه يف ة رمحه اهلل مل يرد أ  يعّممه بن قدامألكن لو قيل ِبذا فإّ   ،املفّوضة

نّه يقول فيها بقول أئّمة  أيف هذا الكتاب ويف غيه من الّصفات الّذاتية والفعلّية التعامل معها ظاهر يف
 فيعرتض هلذا املعَن مبعَن أخر وهو الّتفسي أو الّسلف والتعّرض للمعَن مبعَن أنّه يكو  املعَن ظاهرا  

نصوص الّصفات أ  تتعّرض له ببيا  وتفسي من ّنك إذا أشكل عليك شيء بأالّتأويل للمعَن فنفى 
خر ال شّك أّ  طائفة من أهل العلم فهموا من كالم أيب حممد بن قدامة أوخروج عن ظاهره إىل ظاهر 

كره من آيات رمحه اهلل أنّه يقول مبذهب الّتفويض يف هذا املقام وهذا ال شّك أنّه مشكل مع ما ذ 
مّنا إنّه  أثار الّسلف يف إثباهتا ومن تأّمل هذا املعَن خلص إىل هذه الّنتيجة وهو آونصوص الّصفات و 

أحال إىل عدم تفسي املعاين عند وجود اإلشكال ومعَن هذا أّ  أكثر الّنصوص بل إّ  مجيع الّنصوص 
ستقر يف نفس اجملتهد نوع أو افرتض هذا و ال يعرض فيها إشكال بالّنسبة ألئّمة الّسلف وأتباعهم ولكن ل
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ّ  قوله رمحه أعلى ، ه بالّتأويل إليه يإشكال فإنّه يراجع فيه نفسه وال يقحم تفسيه وَتريفه اّلذي يسمّ 
وهذا ، أشكل ممّا قبله ألّ  هذا مرمي على القول بأّ  الّصفات من املتشابه  ،ونرّد علمه إلى قائله :اهلل

ّما من جهة املعَن فليست ، أفهي من املتشابه من جهة الكيفية والعلم ِبا ليس بصحيح على إطالقه 
وعلى كّل حال ، من قبيل املتشابه فالّصفات يكتنفها الّتشابه من جهة الكيف أّما من جهة املعَن فال 

تكّلم  فاحلمد هلل وإاّل فقد هيب به عنهاعبارة ابن قدامة مومهة عليه رمحة اهلل وإ  قنع طالب العلم مبا أ
 .فيها طوائف من أهل العلم 

يعين يقول أنّه ال نرّدها ،  ونجعل عهدته على ناقله اتّباعا لطريق الّراسخين في العلم :قال رمحه اهلل
ونكل العهدة على ناقلها ألهّنا قد صّحت عن الّناقل وجعل  بل نسّلم وال نعرتض عليها بل نسّلم أيضا  

لطريق الرّاسخني يف العلم اّلذين أثَن اهلل عليهم يف كتابه  لم قال إتباعا  الرّاسخني يف العطريق طريق الهذا 
 أُولُو ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َوَما ۖ  َوالرَّاِسُخوَ  يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَ  آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َرب َِّنا )سبحانه وتعاىل املبني بقوله 

َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَ  َما )بتغي الّتأويل ملتشابه تنزيله وقال يف ذّم م،  [7]ال عمرا : (اأْلَْلَبابِ 
َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِه    َوالرَّاِسُخوَ  يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَ  آَمنَّا بِهِ   ۖ   اللَّهُ  ِإالَّ  تَْأِويَلهُ  يَ ْعَلمُ  َوَما ۖ  َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

ية قبل تلك إاّل أنّه أراد أ  يبنّي ومعلوم أّ  هذه اآل،   (اأْلَْلَبابِ  أُوُلو ِإالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما ۖ  ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َرب َِّنا 
 أنزل الكتاب منه آيات حمكمات هّن أّم الكتاب أنهطريق الراسخني يف العلم  فاهلل جّل وعال ملّا ذكر 

فيه حمكم وفيه متشابه فهو متشابه من جهة و حمكم وكله متشابه خر متشاِبات بأّ  الكتاب كله وأ
و حمكم من جهة الّلفظ و املعَن ال يرّد بعضه على بعض وال يعّقب بعضه  بعضه بعضا   ال ينقلالّلفظ 

على بعض ومتشابه من جهة بعض الكيفيات  كالصفات والغيبيات وما أشبه ذلك وكالمه على هذا ال 
عليه مجاهي أئّمة السلف من القرّاء واملفّسرين واحملّدثني هو الوقف على قوله ول واّلذي طنّه يأشّك 
َوالرَّاِسُخوَ  يف اْلِعْلِم يَ ُقولُوَ  آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد  (واإلبتداء بقوله،  (َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَّهُ ) تعاىل"

آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّْن )يقولو  فاهنم أشكل عليهم شيء من أمر الدين  إذاالراسخو  فيه فأهل العلم ،  (َرب َِّنا
 :قال رمحه اهلل، أّما مبتغي الّتأويل والزّائغ فإنّه يضرب هذا ِبذا ويعارض هذا ِبذا  (ِعنِد َرب َِّنا
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لوه ، فجعل ابتغاء الّتأويل عالمة على الّزيغ ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذّم ، ثّم حجبهم عّما أمّ 
وهذا تعقيب من املصّنف رمحه  ،وقطع أطماعهم عّما قصدوه بقوله سبحانه " وما يعلم تأويله إالّ اهلل

بتغاء إاهلل على هذه اآليات ألّ  الرّب تبارك وتعاىل جعل من ابتغى الّتأويل عالمة على زيغ قلبه وقرنه ب
  باجلهل يضرب آعلى من دخل يف القر  الذّم وهلذا كا  الّسلف رمحهم اهلل يشّددو  النكييف الفتنة 

بعضه ببعض وكالم اهلل تبارك وتعاىل كّله حّق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وجيب أ  يعلم 
الريبة أو ما ال يفهم معناه أو ما أشبه ذلك فإّ  كالم اهلل تبارك  وهم فيه  ليس فيه ما هو مآأّ  القر 

معرفة ما جاء به الّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم أ  تعرف ألفاظه  إىلطريق الوتعاىل ظاهر واضح و 
الّصحيحة وما فّسرها به اّلذين تلّقوا عنه الّلفظ واملعَن ولغتهم اّليت كانوا يتخاطبو  ِبا وما حدث من 

وهلذا  ، ، ويُرجع املعَن إىل من نقل اللفظ فطالب العلم يعتين ِبذا اإلصطالحاتمن العبارات وتغّي 
أَنَزَل  )َوَمن ملَّْ َُيُْكم مبَا، فكا  يناظره يف قوله تعاىل:  لت مناظرة بني أحد اْللفاء وأحد اْلوارجحص

 ، ، وهم الصحابة الذي نقل هذا اللفظ بنّي معناه"، فقال له:  [44 :املائدة] اللَُّه َفُأولََِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُروَ (
؟ ومل يقل أحد من أهل اإلسالم بأ  اهلل  "قلهم للمعَنفِلَم أخذت بنقلهم للفظ ومل تأخذ بقوهلم ون

، وإمنا أوقع بعضهم النزاع واْلالف يف هل يتكلم اهلل جل وعال مبا ال يُفهم  تعاىل يتكلم مبا ال معَن له
 . ؟ وهذا من األقوال اليت ينصر هلا أهل البدع كما هو معلوم معناه

 مث قال ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل: 

صلى اهلل عليه  في قول النبيرضي اهلل عنه  م أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبلقال اإلما
يث رى في القيامة{، وما أشبه هذه األحادإن اهلل ي  إن اهلل ينزل إلى سماء الدنيا{، و }}وسّلم 

صلى نؤمن بها، ونصدق بها بال كيف وال معنى، وال نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول 
وال نصف اهلل بأكثر مما وصف  صلى اهلل عليه وسّلم حق، وال نرد على رسول اهللاهلل عليه وسّلم 

 اهـ "به نفسه بال حد وال غاية
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عاىل عن اإلمام أمحد رواه اْلاّلل يف كتابه "السّنة" هذا الكالم الذي نقله احلافظ بن قدامة رمحه اهلل ت
إال أ  طائفة من  ، ، ولن أتكلم عنها أل  املصّنف رمحه اهلل تعاىل سيذكرها وذكر فيه مجلة  من الصفات

ستشكلوا هذا املوضع وجعلوا اإلشكال راجعا  إىل ابن قدامة ألنه مل يبنّي مراد اإلمام أ أهل العلم أيضا  
؟ وهو التفسي  ال كيف وال معَن :؟ ما املراد بقوله ه هنا "ال كيف وال معَن" ما املراد بهفقول ، أمحد

"بال معَن" هو  ، جاء يف ألفاظ السلف أهنم قالوا "من غي تفسي" ، وأيضا   الذي جينح إليه أهل البدع
تفسي اجلهمية املعطلة أراد به معَن قوله "من غي تفسي" وهلذا قال أبو العباس بن تيمية رمحه اهلل: "

"ال كيف" هذا  ف ". بتدعوا تفسي الصفات خبالف ما كا  عليه الصحابة والتابعو  من اإلثباتأالذين 
، ويف شرح الشيخ ابن عثيمني عليه  ال إشكال فيه، و"ال معَن" هو التفسي الذي جنح إليه أهل البدع

املراد ِبذه اللفظة أي املعَن لفوزا  حفظه اهلل فيقول: "وأما شيخنا العاّلمة ا ، رمحة اهلل بيا  هلذه اللفظة
، ليس املراد نفي املعَن احلقيقي فإ  معناها معروف كما يقول  الذي يفّسره به املبتدعة وهو التأويل

، السلف رمحهم اهلل   فهذا املعَن ظاهر ، " إىل آخر كالمه ُيفظه اهللستواء معلوم ...اإلمام مالك: اإل
وال نصف اهلل بأكثر مما وقوله هنا: " ، عن أ  يدخل العبد يف الكالم عن هذه الصفاتكانوا ينهو  

،  " يعين ال حد تنتهي إليه صفاته وال غاية تنتهي إليها صفاته وأمساؤهوصف به نفسه بال حد وال غاية
فأعاد  السَِّميُع اْلَبِصُي( َوُهوَ  ۖ  )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء قال رمحه اهلل:  ، فهو األول واآلخر والظاهر والباطن

وهذه اآلية هي أصل أصول السلف يف باب الصفات وما  ، هذه اآلية كما سبق معنا أنه سيعيدها
يًّا َهْل تَ ْعَلُم لَهُ )شاِبها وما ناظرها من اآليات كقوله تعاىل:  َفاَل ََتَْعُلوا )،  (َأَحدٌ  ُكُفو ا وملَْ َيُكن لَّهُ )،  (مسَِ

 ، وخّبها كمثله شيء هذا اسم ليس (اْلَبِصيُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  ۖ  )لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  ، إىل آخره (اد اأَندَ  لِلَّهِ 
، وهذا فيه رد على  ليس شيٌء مثَله ، ، وعالمة اجلر هذه للكاف اليت هي احلرف الزائد للصلة والتوكيد

 رد على املعطلة.وهو السميع البصي، هذا فيه  ، املشبهة واملمثلة واجملسمة

، وكذلك الشيخ حممد بن إبراهيم يف  يف أضواء البيا  الشنقيطي رمحه اهلل األمني حممد وقد قال الشيخ
بأ  اهلل ذكر السمع والبصر لوجود االشرتاك بني مجيع املخلوقات فيه اليت "،  شرحه على الواسطية
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بني املخلوقات يف هذين االمسني ويف هاتني ، ليبني أنه مع عدم وجود املشاِبة  "خلقها اهلل تبارك وتعاىل
 . ؟ وتنبه هلذا فإنه مفيد واملخلوق      الصفتني، فكيف يراد أ  يساوى بني اْلالق 

 قال بعد ذلك احلافظ بن قدامة عليه رمحة اهلل: 

ونصفه بما وصف به نفسه ال  -لكالم أمحد  وتكميال   أي الرب جل وعال – "ونقول كما قال"
، فإهنم ال يصلو   مهما وصفوه مهما اعتقدوا فيه من الوصف وصف الواصفيننتعدى ذلك وال يبلغه 

ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه وال نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة ،  إىل شيء من ذلك
شّنعت وال نتعدى القرآن والحديث وال نعلم كيف كنه ذلك إال بتصديق الرسول صلى اهلل عليه 

، لكن  ، ولن نقف عند كل حرف وكلمة ذا كالم اإلمام أمحد ومعانيه ظاهرةه ، وسلم وتثبيت القرآن
بن قدامة رمحه اهلل تعاىل قول اإلمام أمحد مث عّقبه بقول الشافعي مث عّقبه جبملة من األحاديث أملاذا ذكر 

صريو  ؟ أراد رمحه اهلل أ  يبني ما يسميه الع مث بقول عمر بن عبد العزيز مث بقول أيب عمر األوزاعي
، وأ  الكتاب والسنة واالمجاع هذه الوجوه وهذه األصول يف  مبنهج االستدالل يف باب العقيدة

، أما الكتاب والسنة فاألمر ظاهر لكنه أراد أ  يثبت  ستدالل دلت على إثبات األمساء والصفاتاإل
، مل يكن  عتقادختالف يف مسائل اإلإآخر فوق ذلك وهو أ  السلف رمحهم اهلل مل يكن بينهم  أمرا  

وهلذا ختم  ، ، بل جممعو  على هذا ختالف يف أمور الدين اليت هي أصول الدين واملعتقداتإبينهم 
وهلذا،  ، ، أال وهو إمجاع السلف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل الواسطية بذكر هذا األصل

، نص على هذا  ئتني نص على هذاااإلمام أبو سعيد عثما  بن سعيد الدارمي املتوّف سنة مثانني وم
، طريقة املؤمنني كما يف الرد على   طريقة أئمة السلف رمحهم اهلل تعاىل الذين سبقوهمجاع وبنّي اإل

أ  نرد املعقوالت كلها إىل أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإىل املعقول عند اجلهمية وهلذا قال: "
أصحابه املستفيض بني أظهرهم أل  الوحي كا  ينزل بني أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منّا ومنكم وكانوا 

فيه ومل يظهر فيهم البدع واألهواء احلائدة عن الطريق، فاملعقول عندنا  مؤتلفني يف أصول الدين مل يفرتقوا
ما وافق هديهم واجملهول ما خالفهم وال سبيل إىل معرفة هديهم وطريقتهم إال هذه اآلثار وقد 

ف اإلمام الاللكائي الطّبي  ، وملا صنّ  ." هكذا يقول اإلمام الدارمي عليه رمحة اهلل ومغفرتهانسلختم
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، عنو    ، وهو اإلمام احلافظ أبو القاسم الطّبي الاللكائي" صول اعتقاد أهل السنة واجلماعةأ"كتابه 
مجاع الصحابة والتابعني إعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة و إشرح أصول "كتابه بقوله: 

، مساه   كتابه بذلكف اإلمام الصابوين رمحه اهلل تعاىلا صنّ ملّ  وأيضا   ، هذا كالم الاللكائي "ومن بعدهم
 ، وشيخ اإلسالم له كالم جليل أيضا   كثي يف كالم أئمة اإلسالم فيقررو   وهذا أيضا   "عتقاد السلف"إ

وإ  عنيت أ  مذهب السلف وهو عتقاد فيقول: "مجاع السلف على أمور اإلإيف هذا املعَن يقرر فيه 
نه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف فهذا يعلم بطال

املوجودة يف كتب آثارهم فليس يف كالم أحد من السلف كلمة توافق ما ختتص به هذه الطوائف وال  
فليجع يف ذلك كلمة تنفي الصفات اْلّبية ومن املعلوم أ  مذهب السلف إ  كا  يُعرف بالنقل عنهم 

عنده هو  بأ  يكو  كل من رأى قوال   ستدالل احملضرف باإلإىل اآلثار املنقولة عنهم وإ  كا  إمنا يع
فهذا هو الذي  ال يقولو  إال الصواب وهذا هو الصواب السلف أل  السلف هذا قولالصواب قال: 

فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه  السلف جيرئ املبتدعة على أ  يزعم كل منهم: أنه على مذهب
فإمنا : أهل احلديث وأما ، قعنهم بل بدعواه: أ  قوله هو احل بال نقل السلف نتحل مذهبأحيث 

 " اه بالنقول املتواترة السلف يذكرو  مذهب

ختلفوا يف مسائل أواملرجو منّا أ  نتنبه هلذا األمر ألهنا نبتت نابتة عمياء صّماء تقول بأ  السلف قد 
بن القيم ولو نقلت الكالم لطال أافظ على هذا كذلك احل ، وقد ردّ  العقيدة وتفرّقوا يف مسائل العقيدة

،  عتقادختلفوا يف مسائل اإلأ، فهم يريدو  أ  يقولوا بأ  السلف " الصواعق املرسلة"املقام يف كتابه 
وهذا هو  ، منهم أي هؤالء املبتدعة الضاّلل من العصريني فإنه سيكو  له يف قوله سلف فمن قال قوال  

؟ فتنّبه يا أخي  ه ويا هلل العجب أي فاقرة جاؤوا ِبا لإلسالمحمض الباطل الذي يريدو  الوصول إلي
 طالب العلم هلذا املعَن.
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 مث ذكر رمحه اهلل: 

قال اإلمام أبو عبداهلل محمد بن إدريس الشافعي رضي اهلل عنه آمنت باهلل وبما جاء عن اهلل على 
 صلى اهلل عليه وسلم.  هلل مراد اهلل وآمنت برسول اهلل وبما جاء عن رسول اهلل على مراد رسول ا

 عقَّب كالم اإلمام أمحد بكالم اإلمام الشافعي. 

، وكالمه كما قال شيخ اإلسالم : أما ما قال  هلل ةالشافعي رمحه اهلل املتوّف سنة أربع ومائتني عليه رمح
الشافعي فإنه حق جيب على كل مسلم إعتقاده ومن إعتقده ومل يأت بقول يناقضه فإنه سلك سبيل 

 السالمة يف الدنيا واآلخرة.

، لو مجع لصار يف جملد حافل يف  عليه رمحة اهلل كثي جدا  أيضا   وكالم الشافعي رمحه اهلل يف هذا الباب 
اجلهمية واألشاعرة واملاتريدية فقد قال  فمن قال ِبذا القول ومل يأت بتفسيات ، تقرير إعتقاد السلف

 .  اهلدى وقال احلق

، قال : وعلى هذا درج السلف  وِبذا املقام خُيتم الدرس ، محه اهلل تعاىل على هذابن قدامة ر أعقَّب 
، هذا حكاية إمجاع مع ما حكيت لك  ، رضي اهلل عنهم كلهم متفقو  الذين اتبعوهم ، وأئمة اْللف

ه من كلهم متفقو  على اإلقرار واإلمرار واإلثبات ملا ورد من الصفات يف كتاب اهلل وسنة رسول ، سابقا  
، والذين يريدو  أ ُ خِيرجوا السلف  هذا أمر واضح؟  فماذا بعد احلق إال الضالل  . غي تعرض لتأويله 

وإىل هنا ينتهي  وزورا   عن عقيدهتم وأهنم قد إختلفوا يف أبواب اإلعتقاد الشك أهنم قد جاؤوا ظلما  
 .مد وعلى آله وصحبه أمجعني، وصلى اهلل على نبينا حم التقرير على هذا الدرس واهلل تعاىل أعلم

 : ونشرع في إكمال ما كنا قرأنا من كالم الشيخ أحمد النجمي رحمه اهلل وغفر له قال

فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة  ، وأقول: إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة
 !؟ الخروج على الوالة
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ال يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى  وإال فما معنى قولك: "أعني أن دور الخيرين والخيرات
 ." .للجهات المختصة حصل كذا.. كذا

 ، ثانياً: قولك: "ال يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى " حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى
 ؟ فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى

راهة يحتاج إلى دليل. فما هو ثالثاً: إطالقك حكمًا شرعيًا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الك
  ؟ الدليل

رابعاً: تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات فهل 
 . ؟ بّين ما تريد أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا

 ، والدليل ال خامساً: وإن كنت تجيز هذه األساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية اإلسالمي
  .من سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم الصحيحة يكون إال من كتاب اهلل أو

،  رك يا شيخ سلمان بأن األدلة تدل على تحريم الخروج ؛ بل وعلى تحريم المنازعةسادساً: أذكّ 
إال أن تروا كفراً ]يقول لمن استأذن في الخروج على أئمة الجور:   فالنبي صلى اهلل عليه وسلم

أال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية اهلل ]ويقول:  [من اهلل فيه برهانبواحًا معكم 
اسمع وأطع لألمير وإن ضرب ]ويقول:  [فليكره ما يأتي من معصية اهلل وال ينزعن يدًا من طاعة

وأال ننازع األمر أهله إال أن ] :رضي اهلل عنه  وفي حديث عبادة بن الصامت [ظهرك وأخذ مالك
؟ أم أنت مناقض ومضاد ألمر النبي صلى اهلل  فهل رأيت كفرًا بواحًا ياسلمان [رًا بواحاً تروا كف

 .؟ وما إخالك ترضى لنفسك هذا عليه و سلم

سابعاً: تريد ياسلمان أن تزج بالنساء في الثورات والمظاهرات والتفجيرات مع أن النبي صلى اهلل 
 [والعمرة  ال: عليهن جهاد ال قتال فيه، الحج؟ ق أعلى النساء جهاد]لما قيل له:  عليه و سلم



                                                                                                                  
   [الشارح الشيخ مصطفى مبرم]                                                                                 [انيثالدرس ال] 

 

 
14 

، وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما  إن اهلل رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي
 .فعل بعض أسالفك حين قال: ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها

 د انتهى ألسبابثامناً: في قولك: "وأقول: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط ق
". 

وأقول: إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ وإنك بهذا القول قد اقترفت 
إثمًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا ألنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس 

 ؟ يعد ناسخاً لكالم الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين

، فيكون هذا التعبير مخصصًا للتبعة على التارك ولكنك قلت: "  ت: قد ترك ما هنالكوليتك قل
هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي ألسباب أهمها.." ثم وضحت فقلت: " أعني أن دور الخيرين 

أي  ، فجعلت بدل )يجب أن يتوقف(، ال يجوز أن يتوقف  والخيرات ال يجوز أن يتوقف"
ف تحريمه بال حجة وال مستند، فخالفت النصوص، بل جعلت الحكم جعلت بدل وجوب التوق

 .فأعد للسؤال جواباً  ، عكس ما دلت عليه النصوص

أوجبت ذلك معاكسة ومضادة ألمر الشارع الذي و تاسعاً. أنك أبحت منازعة السلطان أهله ؛ بل 
هذا إيجاب  ، وفي ، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال ، وإن جاروا جاء بالصبر على الوالة

ر المنهج سواء  فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظّ  ، ، ولعله تجويز للخروج للمنازعة
وخالفت ما أجمع عليه أهل  كان فالنًا أو فالنًا وأخرت ما أمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  ؟ السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة

لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض فهل بعد هذه األدلة من مخرج 
  ؟ والتهييج واإلثارة

  .إنها مخالفة لألدلة، ولما أجمع عليه علماء األمة
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  .أرجو أن يوفقك اهلل للرجوع إلى الحق ألن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

هلل  ئ القراءة له إلى درس قادم والحمدإنتهى كالمه عن هذا الرجل وسينتقل إلى رجل آخر نرج
رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد 

 .هلل رب العالمين

 األسئلة:

 ؟ هنا : مامعَن قوله لشناعة شنعتا قال السائل ه -1

ماعة فيسميهم باجملسمة ويلقبهم ع على أهل السنة واجليعين أ  من مسع نصوص الصفات يشنّ اجلواب: 
ع عليهم بأ  ، يعين أ  يشنّ  ، هذه هي الشناعة قول بأهنم محلة آثار ال يفقهو  معناهايباحلشوية و 

 . واهلل أعلم ، ينزهلم منزلة التشنيع فيجعل قوهلم شنيعا  

و حمكم ولكنه عن ما ه لو تعطونا مثاال  السالم عليكم ، بارك اهلل فيكم ، وفيكم ، يقول السائل:  -2
 ؟ متشابه من جهة الكيفية وجزاكم اهلل خيا  

، لكن من  ، وأ  معانيها حمكمة ، صفات الرب تبارك وتعاىل الشك يف أهنا حمكمة الصفاتاجلواب: 
، املتشابه هنا مبعَن أ  العباد ال  فإهنا من قبيل املتشابه الذي ال يُعلم أي العلم ِبا ، جهة الكيفية

 احلوض ، الصراط ، ، امليزا  فإ  الغيب من جهة معناه ، مو  حقيقتها وكذلك الغيبياتيعرفونه وال يعل
 ، وما يعلم تأويله ، ال؟  لكن هل هو معلوم الكيفية ، هذا معلوم املعَن معلوم احلقيقة ، ، النار ، اجلنة

 . إال اهلل ، أي مرجعه

 ؟ ماهو املتواتر واآلحاد -3

، وهذا مسعته من شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل  من أنواع علوم املصطلح  اعواآلحاد نو  املتواتراجلواب: 
و إبراهيم ابن إمساعيل  ، :إ  أول من قسم احلديث إىل متواتر وآحاد هو إبراهيم ابن إمساعيل ابن ُعَليَّة

السلف  عند والتواتر واآلحاد مل يكن معروفا   ،ابن ُعَليَّة هذا هو الذي قال فيه الذهيب "جهمي شيطا " 
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ِبذه املقابلة لكن كانوا يستعملو  لفظ املتواتر كما استعمله البخاري وغيه ألهنم كانوا ينظرو  إىل شهرة 
كما قال و  ، شتهر وظهر ال ما أتى فردا  أاحلديث وكثرة خمارجه والنظر يف طرقه ويرو  أ  العلم هو ما 

أما التواتر واآلحاد  ، هناا هنا ومن ها من هأتاك  طائفة منهم كاألوزاعي وُيىي بن معني :إمنا العلم ما
اإلصطالحي الذي أحدثه املعتزلة وهم الذين أقاموا سوقه فإ  مؤداه أهنم يقولو  أ  أحاديث اآلحاد 

ويأيت  ، اليت منها الغريب والعزيز واملتواتر إهنا تفيد الظن وهذا قول أهل البدع. والكالم على هذا يطول
 .  يف دراسة املعهد الكالم عليه يف درس النخبة إ  شاء اهلل ومستمرا   را  إ  شاء اهلل إ  كنت مستق

 ؟ يقول: كيف نرد على من يقول إ  من آيات الصفات ما يوهم التشبيه -4

ليس كمثله شيء )أمل يقل اهلل تبارك وتعاىل  ، نرد عليه بأنه مل يعرف الفرق بني اْللق واْلالقاجلواب: 
ا هو القياس الذي يسمونه بالقياس الشمويل وقائل هذا القول مل يعظم اهلل وهذ،  (وهو السميع البصي

عتقد أ  ما مسى اهلُل به نفسه أو وصف به نفسه أو مساه به رسوله أو وصفه به إ، فإنه  تبارك وتعاىل
، وتأمل أ  املخلوقات ال  ، ولو تأمل أ  هذا هو اْلالق وأ  هذا هو املخلوق رسوله مستلزم للتشبيه

 ، فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي على رجلني ومنهم من ميشي على أربع شابه يف صفاهتاتت
يعلم أ  الرب جل وعال وأ  النيب  وهو أيضا   ، ، فاملخلوقات ال تتساوى يف صفاهتا ، خيلق اهلل ما يشاء

 ؟ ، فهل يعلم كيفيتها وجعليه الصالة والسالم وصف الروح باحلياة وباإلقبال وباإلدبار وبالنزول وبالعر 
، أنه قيل له إ   ، كما ذكر املرتمجو  لإلمام إسحاق ابن راهويه يف هذا املقام ومما ُيسن ذكره أيضا  

من الشباب يقول بالتشبيه فيقول أنا ال أفهم من نصوص الصفات إال  وكا  فال  هذا شابا   فالنا  
إسحاق انه مل يكن ابن مهدي وإال يف الغالب فيما يغلب على ظين ا   ، فأيت به إىل إسحاق التشبيه

ما أتصور إال هذا قال: له أو تتصور  قال:؟ ابن رهويه  فما جيء به فقال وما محلك على ذلك يا بين 
قال ، له جناحا   قال:؟ قال نعم قال كم له من جناح ؟ قال أتعرف الطائر ؟ له ثالث أجنحة  طائرا  

؟ يعين تتصوره من األسفل أو من األعلى كيف تتصور هذا اجلناح ، ال قال  ؟ ا  ثالث ا  أو تتصور له جناح
؟ فقال له هذا يف حق املخلوق أليس اهلل جال وعال قال يف املالئكة أويل اجنحة مثَن وثالث ورباع 

كيف تتصور طائر له ثالث أجنحة   [ئة جناحارأيت جّبيل له ستم]قال   عليه الصالة والسالمالنيب
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جناح هذا يف املخلوق فكيف يف الرب تبارك وتعاىل اليت ال تبلغه العقول وال تتصوره  ئةاعن ستم فضال  
  . كبيا    ما يقول الظاملو  علوا   نتعاىل اهلل ع؟ القلوب 

يقول السائل بارك اهلل فيكم ما معَن قول شيخ اإلسالم فتبني أ  قول أهل التفويض الذين يزعمو   -5
 ؟ر أقوال أهل البدع واإلحلاد سنة والسلف من شلأهنم متبعو  ل

اجلواب: شيخ اإلسالم يرد على طائفة يسمو  بطائفة التجديد كما ذكرت لكم يف الشرح وهم طائفة 
إ  الصفات هذه ليس هلا معَن ومعانيها خمفية وأ  األنبياء والرسل وأ  جّبيل باملفوضة الذين يقولو  

شر أقوال أهل البدع واإلحلاد أل  حقيقته إحلاد يف آيات ال تعلم معانيها هذا القول هو من  نقلوا ألفاظا  
 .الذي دخلت به الباطنية على أهل اإلسالم هو اهلل وهذا 

، أحسن اهلل اليكم ، وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، يقول  -6
 ال كيف وال معَن ال ندرك الكيف وال نأول هام عند قول املصنف رمحه اهلليلإل هل نقول دفعا  ، وإليكم 

 ؟املعَن 

: جيد بأي شيء عّبت أدى اىل الغرض فقد أحسنت وهذه عبارة جيدة وهي مؤدى ما ذكرناه واباجل
 .يف الشرح 

 ؟ يقول لو مسحتم أريد تفسي لفرقة املعتزلة -7

 .ف ِبا يف وقتها   شاء اهلل تعاىل يف آخر الكتاب ألنه ذكر الفرق وسنعر إ: يأيت واباجل

خر ما يصحح ما أنتقد عليه يف أ الشيخ يف مكا  يف مكا  آخر هل بنّي ، يقول أحسن اهلل اليكم  -8
وهل صحيح أ  أهل العلم درجوا على قول بعض من مفارقات يف العقيدة لكن يبينوهنا يف ؟ هذا املنت 

 ؟خر من كتبهم أموضع 

البد وأ  يقع يف بعض املسائل بسبب إشكاالت تعرض هلم   اْلطأ : ال إذا كا  وقع اْلطأ طبعا  واباجل
يب عمر الطلمنكي ويعين كأمثال هذا وهذه األخطاء يف الكما وقع يف قضية الصورة البن خزمية واجلّب 
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ىل غي إبن عبد الّب يف مسألة الضحك أيب عمر مام وكما وقع ألعتقاد هذا اإلإمسائل ال تقدح يف 
م يف املسائل مع إقرارهم بييات الصفات وأحاديثها واتباع أئمة السلف ذلك لكن هذه أخطاء وقعت هل

هذا نلتمس بياهنم وتفسيهم هلا يف موضع أخر ال ليس كوننا مر وأما  لكن أشكل عليهم هذا األ
 .بصحيح إ  كا  هذا خطأ جزمنا وقطعنا خبطئه وهذه هي مسألة محل اجململ على املفصل وهي غلط 

عند قوله كل رمحه اهلل مام الشافعي ل عن اإلقأال يكو  الن، ليكم إو ، ليكم يقول أحسن اهلل ا -9
متفقو  على اإلقرار واإلمرار واإلثبات ملا ورد من الصفات يف كتاب اهلل وسنة رسوله من غي تعرض 

 ؟شكله أهل العلم يف قوله ال كيف وال معَن ستلتأويله بيا  لقول ابن قدامة الذي أ

لكن ما ، مام أمحد رمحه اهلل هذا قول اإل، بن قدامة أهذا ليس قول  (كيف وال معَنال  ، ): ال واباجل
نتقدنا أبن قدامة بأنه مل يفسر قول اإلمام أمحد وإذا أنه ينتقد على أراح قال بن قدامة وبعض الشح أقاله 
بن قدامة أي ذلك وغ، ولزمنا أ  ننتقده على اْلالل ، بن قدامة هذا لزمنا أ  ننتقده على املروزي أعلى 

وأما قولك هنا فيكو  قصده بنفي املعَن التعرض لتأويله هذا ما ، التزم حكاية قول اإلمام أمحد وروايتها 
 . ذكره األئمة كما ذكرت لك سابقا  

وترك التعرض ملعناه لو تفضلتم بإعادة  ثباته لفظا  إما أشكل من ذلك وجب  يقول مل أفهم جيدا   -10
 ؟شرحه 

مشكل أ  نعيد ما شرحناه ألننا سنعيد قدر ثلث الدرس ف،  ثر الشرح كا  على هذه العبارة: أكواباجل
بن قدامة أكالم احلافظ   من  شاء اهلل التسجيل وما كتب يف شروح املشايخ على هذا املوضع إفرتاجع 
 .اهللة عليه رمح

 ؟تشابه واحملكم بوركتم ما امل،  هيقول مل أفهم قول املصنف نؤمن بالقرآ  كله حمكمه ومتشاِب -11

ومنهم من قال هو املطلق وهذا املقيد ، : احملكم منهم من قال بأنه الناسخ واملتشابه هو املنسوخ واباجل
القاعدة وتصحيح "وقد ذكر بعضها العالمة عبد الرمحن املعلمي رمحه اهلل يف كتابه  تفسيات كثية جدا  



                                                                                                                  
   [الشارح الشيخ مصطفى مبرم]                                                                                 [انيثالدرس ال] 

 

 
19 

لم املقصود أهنم يقولو  إ  القرآ  حمكم كله ومتشابه كله كتب أهل العيف  مذكورة  هي أيضا  و  "العقائد
فية ومن جهة األحكام وهذا مثل يمن جهة اللفظ ومن جهة املعَن فيه تشابه وفيه حمكم من جهة الك

 .الذي ذكرنا لكم يف الدرس والكالم عليه يطول أل  هذا من مباحث علم االصول 

ونؤمن ِبا "شكال يف قول املؤلف رمحه اهلل تعاىل يقول مل أفهم ملاذا أجاب العلماء على اإل -12
 ؟ "ونصدق ِبا بال كيف وال معَن

ال تفسي ال تأويل فإذا أشكل عليك أمر ومل تعرف حقيقته فإنك ال ، مبعَن معَن يعين ال : واباجل
 . اهلل املستعا ، يف الشرح  ذكر هذا أيضا  قد تفسره بتفسي خيرجه عن ظاهره و 

 ؟لعبارة إ  العقل حمله القلب  نريد توضيحا   -13

 .هذا تفسيها أ  حمل العقل القلب ؟ مباذا ستفسرها اجلواب: 

 ؟ "نه ذلك إال بتصديق الرسول صل اهلل عليه وسلم وتثبيت القرآ كوال نعلم  "يقول املصنف  -14

 .: ال كنه الشيء حقيقته فهو يقول ال نعلم حقيقة هذا الكيف وداللة هذا الكيف واباجل

 ؟يقول نصيحتكم ال أستطيع فهم هذا املنت كاملتو  السابقة  -15

فإذا مل تفهم يف حال إلقاء الدرس أعد  تستطيع إ  شاء اهلل لكن ال َتعل نفسك عجال  ، : ال واباجل
مسع الدرس مرة ثانية واقرأ املفرغ إذا قيم بتفريغه وناقشه مع زمالئك أما أ  نريد بعض العلم أالدرس و 

من التعب فيها اجلوع وفيها السهر وفيها  وبعض العلم ينبغي عليك ا  تنيله أنواعا  بعض املسائل 
هذا ليس بصحيح وبعض طلبة العلم يظن أهنم أو ال يريد أ  ، التقميش أما أ  نريد العلم على بساط 

اهلل يتندر على أحد الطالب  ةيشكل عليه شيء من العلم كا  شيخنا العالمة ابن غديا  عليه رمح
يف اْلامسة عشر من عمره أو  ا  صغي  ا  قال جاءين شاب، يعين أنا أحكي لكم حكايته ، قال  ءه يوما  جا

تسع عشر سنة من عمره فإذا به يقول يا شيخ أنا أشكلت علي مخس عشر مسألة يف الفقه قلت له ما 
عليه يعين طالب العلم البد وأ  يشكل ؟ بس يف الفقه شاء اهلل مخس عشر مسألة أشكلت عليك 
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بعض الشيء البد وأ  يصعب عليه فهم بعض األمور لكن يكرر يكرر يكرر لنفسه يسمع لنفسه مرة 
يراسل يتصل وال بأس من هذا حىت يفتح  ستفادوا أكثر منه مثال  أثانية يناقش إخوانه الذين يرى أهنم قد 

 . هتستشكلالعلم أ   ذلذائمن ه ذاهلل تبارك وتعاىل عليه واإلستشكال يف العلم من لذائ

 ؟يقول ما معَن اإلمرار  -16

مرارها من غي تفسي ال تفسرها أقر ِبا وأمرها إقرار وإمرار تقر حبقيقتها ومعناها وأهنا إ: يعين واباجل
 .حق من عند اهلل ومترها بدو  تفسي يغي معناها 

مام هم من كالم اإليقول أحسن اهلل إليكم وبارك يف عمركم وأهلكم وأنتم بارك اهلل فيكم هل نف -17
نصراف إىل ظاهر املعَن وترك التعرض ملعناه أنه جيب اإل املقدسي وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا  

 ؟ال يعين ذلك رد املعَن 

: نعم هذا واضح على هذا القول الذي قرر يف الدرس ويف الشرح هذا هو املراد وإال فإ  طائفة واباجل
 .وينتهو   من أهل العلم يقولو  هذا تفويض

هل نضبط ونقول كما قال ونصفه مبا وصف به نفسه من كالم ابن قدامة أم من كالم االمام  -18
 ؟أمحد 

 . مام أمحد رمحه اهلل تعاىلمن كالم اإل، : ال واباجل

 .  بقي عندكم شيء ما شاء اهلل إوبارك فيكم ونسأل اهلل التوفيق والسداد للجميع و  وجزاكم اهلل خيا  

، حبك اهلل الذي أحببتنا فيه ، أيقول حنبكم يف اهلل ، م ختتمو  ِبذا السؤال لعلكطيب ،  يقول -19
نسأل اهلل لنا ولكم التوفيق والسداد واهلدى والرشاد وأ  جيعلنا ممن إذا أعطي شكر ، نسألكم الدعاء 

وتسعو  يعتّب  تسعاحلسَن فقط هل من أعتقد أ  عدد أمساء اهلل ، وإذا ابتلي صّب وإذا أذنب استغفر 
 ؟عتقاده خاطئ إ
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، : بال شك أنه خاطئ وخمطئ وقائل ملا مل يقله أئمة السلف رمحهم اهلل ومل يقل ِبذا القول واباجل
ئمة الراسخني يف العلم كالم األإىل أ  غرائب العلم ال تأيت من   نبهنا مرارا  الننا قد نظروا يا إخوة أ

لكنهم ليسوا من الراسخني يف هذا العلم مل يقل ِبذا القول وم لاألكابر وإ  كانوا راسخني يف بعض الع
بن كج  أبن حزم و أال إ (وتسعني امسا ة  هلل تسعأ)الذي هو احلصر الذي هو فهم احلصر من حديث 

بن كج فذكره احلافظ أوأما ، بن حزم قوله مشهور ، أبن حجر يف التلخيص احلبي أكما ذكره احلافظ 
وكا  قد قدم له بعض مشاخينا فلما  وقاله أحد املعاصرين وكتب كتابا   بن حجر يف التلخيص احلبيأ

أ  يرتاجع عنها برحلت إليه وأخّبته ِبذا وأ  الكتاب تضمن هذه املقالة قال أما أين مل أنتبه هلا وسيمره 
 .قيل يل بأنه تراجع والعلم عند اهلل و 

اهلل على نبينا  ىواحلمد هلل رب العاملني وصلياكم ملا ُيب ويرضى إوأسأل اهلل تبارك وتعاىل أ  يوفقنا و 
 مجعني .أحممد وعلى آله وصحبه 

 

 


